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ABSTRACT
PT. Halim Angkasa is a company engaged in the sale of products for household
appliances and furniture. PT. Halim Angkasa uses a DOS-based information system, but
the modules in the system have not been integrated with each other, so that every
transaction in and out of goods must be input to the required modules that can make
physical stock is not equal to total stock in a system that can cause human error when
input and also not yet supportto the financial department so all transactions must be
recorded manually. The system that will offer is an ERP system which has a module in
the management section of business relations, finance, products, stock, logistics, sales
and purchases that have been integrated with each other. This system can also solve
problems in the financial department that requires speed and accuracy in producing
information.
Keywords: system, information, ERP
ABSTRAK
PT. Halim Angkasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan
produk – produk peralatan rumah tangga dan mebel. PT. Halim Angkasa menggunakan
sistem informasi yang berbasis DOS, akan tetapi modul – modul pada system belum
terintegrasi satu sama lain sehingga setiap transaksi keluar masuk barang harus di input
ke modul yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan stok fisik tidak sama dengan
sistem karena dapat terjadi human error pada saat penginputan dan juga belum
menjangkau sampai bagian keuangan sehingga harus mencatat manual segala transaksi
sehari – hari. Sistem yang akan diusulkan adalah sebuah sistem ERP yang memiliki
modul bagian manajemen relasi bisnis, keuangan, produk, stok, logistik, penjualan dan
pembelian yang sudah terintegrasi satu sama lain. Sistem ini juga dapat mengatasi
masalah pada bagian keuangan yang menuntut kecepatan dan keakuratan dalam
menghasilkan informasi.
Kata Kunci: sistem, informasi, ERP
PENDAHULUAN
Dalam era teknologi yang semakin
berkembang, penggunaan teknologi
informasi sangat memberi pengaruh
yang besar terhadap kehidupan manusia.
Sebelum teknologi berkembang seperti
saat ini, banyak sekali kegiatan yang
dilakukan secara manual. Salah satu nya

adalah masih adanya perusahaan yang
melakukan transaksi secara manual,
sehingga bisa memungkinkan terjadinya
human error. Penggunaan teknologi atau
sistem informasi pada suatu perusahaan
dapat membantu proses, menghemat
waktu dan dapat meminimalisasi
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terjadinya human error. (Ricky Akbar,
2015)
PT. Halim Angkasa merupakan sebuah
perusahaan yang bergerak dibidang
penjualan produk – produk peralatan
rumah tangga dan mebel. Perusahaan ini
masih menggunakan program yang
berbasisDOS. Program yang digunakan
masih belum efisien dikarenakan modul
– modul yang tidak terintegrasi satu
sama lain dan hanya mencakup bagian
penjualan, pembelian dan stok sehingga
mengakibatkan proses kerja menjadi
lebih lama atau terhambat. Sistem yang
digunakan juga belum menjangkau
sampai bagian keuangan sehingga harus
mencatat manual segala transaksi sehari
– hari. Akibatnya, perusahaan perlu
mengeluarkan biaya tambahan untuk
merekrut seorang akuntan dalam
mengelola laporan keuangan.
Sesuai dengan permasalahan yang telah
diuraikan diatas maka dilakukan analisa
dan perancangan sistem Enterprise
Resource Planning (ERP) berbasis web.
Sistem
ERP
dibangun
berbasis
webkarena agar pengguna lebih mudah
mendapatkan pembaharuan (update)
pada sistem, dan mempermudah akses
informasi.
Sistem Enterprise Resource Planning
(ERP) merupakan sebuah sistem
informasi terintegrasi yang digunakan
oleh suatu organisasi atau perusahaan
untuk merencanakan dan mengelola
sumber daya perusahaan seperti proses
penjualan, pembelian, keuangan, dan
logistik. Sistem Enterprise Resource
Planning
(ERP)
harus
dapat
menyesuaikan dengan bisnis proses
yang sedang berjalan pada suatu
perusahaan. Oleh karena itu, untuk
melakukan pengimplementasian sistem
Enterprise Resource Planning (ERP)
pada suatu organisasi atau perusahaan
tidak dibutuhkan karakteristik khusus,

yang artinya perusahaan berskala kecil,
menengah
ataupun
besar
bisa
menggunakan
sistem
Enterprise
Resource Planning (ERP). Setelah
sistem Enterprise Resource Planning
(ERP) diterapkan, maka manajemen
suatu perusahaan perlu mengetahui
keberhasilan dari penerapan sistem
tersebut. Keberhasilan suatu sistem
dapat diukur dari seberapa besar
pengaruh terhadap suatu perusahaan.
Penerapan sistem Enterprise Resource
Planning (ERP) seharusnya dapat
memberikan dampak positif bagi suatu
perusahaan. Adapun beberapa faktor
yang dapat menjadi tolak ukur untuk
menilai seberapa besar pengaruh
keberhasilan suatu sistem antara lain
kualitas kerja (quality of work),
kuantitas kerja (quantity of work),
inisiatif (initiative), kualitas personal
(personal
qualities),
kreatifitas
(creativeness),
ketergantungan
(dependability), dan pengetahuan kerja
(job knowledge). (Aries Wicaksono,
2015)
Setelah
dilakukan
analisis
dan
perancangan sistem Enterprise Resource
Planning (ERP) ini diharapkan bahwa
sistem Enterprise Resource Planning
(ERP) ini dapat melengkapi kekurangan
fitur dari sistem Enterprise Resource
Planning (ERP) yang sudah ada.
METODE PENELITIAN
Selama ini PT. Halim Angkasa
menggunakan sistem informasi berbasis
DOS yang merupakan sistem informasi
yang tidak memiliki interface dan
semuanya berbasis teks, sistem tersebut
juga hanya mencakup penjualan,
pembelian dan stok. Sistem ini
sebenarnya sudah cukup efektif tetapi
kurang efisien seperti yang disinggung
pada bab pertama. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan kepada pihak
konsultan
perusahaan
ditemukan
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beberapa permasalahan yang dihadapi
adalah sebagai berikut:
1. Pencatatan keuangan yang tidak
lengkap
Sistem mencatat segala transaksi
penjualan dan pembelian tetapi
transaksi yang berhubungan dengan
bank tidak diketahui bahwa hasil
transaksi tersebut masuk atau keluar
pada bank apa sehingga harus
memeriksa buku tabungan bank satu
per satu.
2. Stok yang tercatat pada sistem tidak
sama dengan stok fisik
Stok yang tercatat pada sistem tidak
akurat sehingga sering terjadi selisih
dengan stok fisik dikarenakan
adanya masalah(bug) pada program
yang dapat membuat data tersebut
hilang atau tidak tersimpan dan
menyebabkan admin penjualan sulit
melakukan pengambilan keputusan
dalam penjualan barang dan kepala
gudang dalam pengeluaran barang.
3. Tidak ada notifikasi pada faktur yang
sudah jatuh tempo
Tidak ada notifikasi pada faktur yang
jatuh tempo membuat admin
keuangan kesulitan dalam mengatur
penerimaan pesanan sehingga setiap
pelanggan yang melakukan order
membuat admin harus mengecek
history pelanggan tersebut sebelum
menerima pesanan tersebut.
Arsitektur sistem ERP merupakan
sebuah gambaran mengenai hubungan
antara modul yang terdapat dalam sistem
ERP. Gambaran arsitektur sistem ERP
dapat diliht pada gambar di bawah ini.

Berikut ini perancangan sistem dengan
menggunakan
Unified
Modified
Language (UML) serta perancangan UI
dari sistem.

Gambar 2. Use Case Diagram Sistem
ERP

Gambar 3. Use Case Diagram Sistem
Penjualan

Gambar 4. Use Case Diagram Sistem
Pembelian

Stok
Pembelian
Data stok

Penjualan

Pelanggan

Data keuangan

Database

Pemasok

Keuangan

Gambar 5. Use Case Diagram Sistem
Stok

Gambar 1. Architecture ERP System
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Gambar 6. Use Case Diagram Sistem
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Gambar 10. Activity Diagram
Membayar Pesanan
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Gambar 7. Activity Diagram
Mendaftarkan Pelanggan
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menampilkan form
retur penjualan
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input retur
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Gambar 11. Activity Diagram Meretur
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Gambar 8. Activity Diagram Mengorder
Barang

menginput biaya

menampikan form
jurnal
Cek akun?

tambah akun
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Admin
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no

Sistem
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start
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end

Gambar 12. Activity Diagram Membuat
Jurnal

Phase

end

Phase

input pengiriman
penjualan

Gambar 9. Activity Diagram Mengirim
Pesanan
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Form pesanan
pejualan

Admin

Form detail pesanan
pejualan

Database

1: akses form pesanan penjualan()
2: tampilkan form pesanan penjualan()
3: input pelanggan()
4. input sales()
5: input barang()
6: tambah barang()

7: simpan data pesanan penjualan()
8: tampilkan data pesanan penjualan()

Gambar 13. Sequence Diagram
Mengorder Barang
Bagian
gudang

Form pengiriman
penjualan

Form detail pengiriman
penjualan

Database

1: akses form pengiriman penjualan()
2: tampilkan form pengiriman penjualan()

3: input sales()
4: input faktur penjualan()
5: tambah faktur()

6: rekap faktur()

7: simpan data pengiriman penjualan()

8: tampilkan data pengiriman penjualan()

Gambar 14. Sequence Diagram
Mengirim Pesanan
Form pembayaran
penjualan

Admin

Form detail pembayaran
penjualan

Database

1: akses form pembayaran penjualan()
2: tampilkan form pembayaran penjualan()
alt
[tanda terima = null]
3: input pelanggan()

4: input kolektor()
5: input faktur penjualan jatuh tempo()
6: tambah faktur()

[else]
7: input tanda terima()
8: tampilkan data pembayaran dari tanda terima()

9: pilih metode pembayaran()

10: tambah metode pembayaran()

11: simpan data pembayara penjualan()
12: tampilkan data pembayaran penjualan()

Gambar 15. Sequence Diagram
Membayar Pesanan

Gambar 16. Sequence Diagram Meretur
Barang

Gambar 18. Class Diagram Sales
Collection
HASIL DAN PEMBAHASAN
Spesifikasi minimum perangkat keras
yang dibutuhkan untuk menjalankan
sistem Enterprise Resource Planning
(ERP) yaitu:
1. Processor Intel Pentium
2. RAM (Random-Access Memory)
2GB
3. HDD(Hard disk drive) 256MB
4. Printer Dot Matrix Epson LX 300
Spesifikasi minimum perangkat lunak
yang dibutuhkan untuk menjalankan
sistem Enterprise Resource Planning
(ERP) yaitu:
1. Sistem Operasi Windows XP
2. Web browser Mozilla Firefox atau
Google Chrome
3. Web serverApache
4. Database MySQL
5. Java 7

Gambar 17. Sequence Diagram
Membuat Jurnal
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Gambar 21. Halaman transaksi jurnal
Gambar 19. Halaman dashboard

Gambar 20. Halaman transaksi profil
perusahaan

Gambar 21. Halaman transaksi sales
group

Gambar 20. Halaman list sales group

Sistem berbasis DOS yang digunakan
pada perusahaan saat ini masih belum
terintegrasi satu sama lain dan hanya
mendukung
proses
penjualan,
pembelian,
dan
logistik.
Proses
pencatatan keuangan masih dilakukan
secara manual oleh bagian akuntan yaitu
dengan melakukan pengambilan seluruh
data penjualan dan pembelian lalu
dilakukan
rekap
menggunakan
Microsoft Excel.
Dengan menggunakan sistem Enterprise
Resource Planning (ERP) berbasis web,
maka proses kerja akan menjadi lebih
efisien karena modul yang ada pada
sistem telah terintegrasi satu sama lain.
Pemotongan atau penambahan stok
sudah secara otomatis dilakukan oleh
sistem ketika melakukan transaksi
penjualan dan pembelian, sedangkan
sebelumnya pencatatan stok masuk dan
stok keluar masih dilakukan secara
manual oleh bagian gudang. Pencatatan
laporan keuangan juga sudah dicatat
secara otomatis oleh sistem pada saat
melakukan transaksi penjualan dan
pembelian sehingga laporan keuangan
yang dihasilkan lebih akurat dan
memudahkan pihak perusahaan dalam
membuat keputusan.
KESIMPULAN
Peneliti menarik beberapa kesimpulan
yaitu sebagai berikut :
1. Sistem yang dirancang memberikan
pengaruh terhadap pengeluaran cost
dan efisiensi kerja suatu perusahaan,
seperti: a).
Sistem
dapat
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menghasilkan (generate) laporan
keuangan seperti laporan jurnal,
laporan neraca, laporan neraca saldo,
laporan laba rugi, dan lainnya; b).
Sistem memiliki modul – modul
yang saling terintegrasi satu sama
lain, sehingga perusahaan hanya
perlu menggunakan satu sistem saja
dan
dapat
lebih
menghemat
pengeluaran biaya.
2. Proses kerja menjadi lebih cepat,
karena sistem dapat menghasilkan
(generate) laporan keuangan secara
otomatis
sehingga
proses
pengambilan keputusan menjadi
lebih cepat.
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